
 Privacy verklaring  

Stichting de Lieve Sint is een stichting waarbij mensen zich vrijwillig inzetten voor de belangen van 
andere mensen. Waarbij we streven naar samenwerkingen om de wereld van kwetsbare kinderen 
even aangenamer te maken. We willen een blijvende herinnering achterlaten in de kinderharten. Een 
gevoel van erbij horen en er toe doen!  

Omdat we ons inzetten voor een kwetsbare groep hechten we grote waarde aan de privacy van de 
gezinnen die we ondersteunen. Maar zeker ook van de lieve vrijwilligers die zich 100% inzetten voor 
anderen. Met deze privacy verklaring informeren wij de gezinnen en hulpsinten hoe wij met 
persoonsgegevens omgaan. 

Alle deelnemers moeten wel beseffen dat Stichting de Lieve Sint een non-profit organisatie is en zelf 
niet of nauwelijks over financiële middelen beschikt. Hoe goed Stichting de Lieve Sint met de 
beperkte beschikbare middelen ieders privacy ook probeert te beschermen, blijft privacy een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. In deze verklaring zullen jullie lezen dat het soms nodig is dat 
wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen deelnemers aan de actie. Wij vragen alle deelnemers 
dan ook elkaars privacy te respecteren.  

 

Wie is verantwoordelijk voor gegevensbescherming? 

Stichting de Lieve Sint is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
die via de website www.delievesint.nl (hierna: onze “Website”) en via 
www.facebook.com/stichtingdelievesint en www.facebook.com/groups/137321390251642 (hierna 
samen te noemen: “Facebook”. U kunt ons zo bereiken: 

per post: Stationsstraat 41, 6221BN, Maastricht 

per e-mail: info@delievesint.nl 

 

Van wie heeft Stichting de Lieve Sint persoonsgegevens? 

Wij verzamelen alleen gegevens van personen die nodig zijn om onze doelstelling te bereiken; onze 
doelstelling is het samenbrengen van Hulpsinten en Hulpgezinnen om zoveel mogelijk kinderen van 
een onvergetelijke Sinterklaasavond te laten genieten. 

Wij verzamelen dus gegevens van Hulpgezinnen en van Hulpsinten. Hulpgezinnen zijn de gezinnen 
met jonge kinderen die graag in aanmerking willen komen voor cadeaus op pakjesavond die 
geschonken worden door de Hulpsinten. 

Verder hebben wij gegevens van diverse hulppieten, zoals van vrijwilligers, donateurs, sponsoren en 
andere partners waar wij mee samenwerken. 

 

Hoe komt Stichting de Lieve Sint aan uw persoonsgegevens? 

Dat is heel eenvoudig: van uzelf of van iemand die met uw toestemming uw gezin mag aanmelden. U 
of uw contactpersoon geeft ons uw gegevens door via onze Website. Langs andere kanalen willen wij 
geen persoonsgegevens van u verkrijgen. We kunnen echter niet uitsluiten dat er langs andere weg 
persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven; bijvoorbeeld doordat een Hulpsint een compliment 
wil maken over een Hulpgezin, of een Hulpgezin een klacht heeft over een Hulpsint.  



 
Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting de Lieve Sint? 
 
Facebook 

Op Facebook kunt u zelf berichten plaatsen. Wij hebben geen invloed op de inhoud en de berichten 
die u plaatst. Dus ook niet op de persoonsgegevens die langs die weg worden verzameld. Maar wij 
vragen u met klem geen persoonsgegevens over derden te plaatsen. En hoewel wij graag blije 
gezichten van kinderen zien, zien we die liever niet op onze Facebook pagina en/of groep. Foto’s 
kunnen nu door ouders en kinderen leuk gevonden worden om op Facebook te plaatsen, maar het is 
maar de vraag of de kinderen het later nog steeds leuk vinden om in deze context op Facebook te 
(hebben ge)staan. 

Wij begrijpen natuurlijk dat Hulpgezinnen als blijk van waardering foto’s van de gezellige 
pakjesavond op onze Facebook-pagina of Facebook-groep zetten; maar die foto’s zijn net zo leuk als 
(in ieder geval de kinderen) niet herkenbaar zijn. 

de Website 

Op onze Website kunnen Hulpgezinnen de volgende gegevens doorgeven: 

- Adresgegevens: deze gegevens worden doorgegeven aan de Hulpsinten, zodat de pakjes op 
de plaats van bestemming kunnen aankomen; 

- Overige contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; deze gegevens worden 
niet aan Hulpsinten doorgegeven en worden enkel door de Stichting de Lieve Sint gebruikt 
om contact met u te kunnen opnemen; 

- Gegevens over de gezinssamenstelling, zoals het aantal en geslacht en de leeftijd en 
interesses van kinderen; deze gegevens worden doorgegeven aan de Hulpsinten, zodat de 
Hulpsint kan bepalen hoeveel pakjes er geschonken moeten worden en welke pakjes 
geschikt zijn; 

- De voornamen van de kinderen; deze gegevens worden doorgegeven aan de Hulpsinten, 
zodat de Hulpsint kan aangegeven welk pakje voor wie is; 

Op onze Website kunnen Hulpsinten de volgende gegevens doorgeven: 

- N.A.W.-gegevens en overige contactgegevens; deze gegevens hebben wij nodig om contact 
met u te kunnen onderhouden; 

- Gegevens over de gezinssamenstelling; deze gegevens worden enkel gebruikt om te 
proberen u aan een Hulpgezin te koppelen dat qua gezinssamenstelling overeenkomt met 
dat van u. 

Overig 

Verder hebben wij N.A.W-gegevens en/of overige contactgegevens diverse hulppieten, zoals van 
vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere partners waar wij mee samenwerken; deze gegevens 
hebben wij nodig om contact met de personen te kunnen onderhouden en bij te houden wie welke 
bijdrage aan de Sinterklaasactie heeft geleverd. 

 

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens? 

Ons belangrijkste doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is het samenbrengen van 
Hulpgezinnen en Hulpsinten, zodat de kinderen van een onvergetelijke pakjesavond kunnen 



genieten! Hierboven onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting de Lieve Sint?” 
hebben we zo precies mogelijk vermeld welke persoonsgegevens waarvoor nodig zijn. 

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- Om uw account op de Website te kunnen beheren; 
- Om klachten, vragen of opmerkingen in behandeling te kunnen nemen; 
- Om – waar nodig – als bewijs te kunnen dienen; 
- Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

Uw persoonsgegevens worden nadrukkelijk dus niet voor marketingdoeleinden gebruikt! 

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een verwerkingsgrondslag hebben. 
Stichting de Lieve Sint heeft een aantal verwerkingsgrondslagen, namelijk dat de verwerkingen nodig 
zijn om: 

- de (deelname)overeenkomst tussen de Stichting de Lieve Sint en de deelnemers uit te 
voeren; 

- een (schenkings)overeenkomst tussen de Hulpsinten en Hulpgezinnen uit te voeren; 
- wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Stichting de Lieve Sint is onderworpen; en 
- een gerechtvaardigd belang van Stichting de Lieve Sint of derden te behartigen. Hierbij 

merken wij op dat wij het een gerechtvaardigd belang vinden om te monitoren of, en zo ja 
hoeveel, vraag is naar onze activiteiten, hoe wij onze activiteiten kunnen verbeteren, en wat 
de reacties van mensen zijn op onze activiteiten. 

Omdat wij ons – ten aanzien van alle verwerkingen van persoonsgegevens – op een of meerdere van 
bovenstaande verwerkingsgrondslagen kunnen beroepen, hoeven wij u dus niet om toestemming te 
vragen. Dat doen wij dus nu ook niet. Mochten wij uw persoonsgegevens in de toekomst wel gaan 
verwerken op grond van uw toestemming, dan kunt u de eenmaal gegeven toestemming altijd 
intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand 
aan de intrekking. 

 

Aan wie of aan welke landen worden persoonsgegevens doorgegeven? 

Als een Hulpgezin aan een Hulpsint is gekoppeld, dan geven wij alle gegevens die het desbetreffende 
Hulpgezin heeft doorgegeven op de Website door aan de desbetreffende Hulpsint. 

Andersom doen wij dat niet: wij geven aan een Hulpgezin niet door wie de Hulpsint was. Dit tenzij de 
Hulpsint ons daar toestemming voor geeft, of er andere zwaarwegende omstandigheden zijn. 

Verder is het mogelijk dat een Hulpgezin op de Website wordt aangemeld door iemand die zelf geen 
lid is van het Hulpgezin; aan het Hulpgezin wordt de identiteit medegedeeld van degene die het 
Hulpgezin heeft aangemeld.  

Voor het overige worden geen enkele persoonsgegevens aan wie dan ook doorgegeven. Dit tenzij wij 
dit op grond van de wet of een andere regel die ons bindt ons dat verplicht. Mocht dat het geval zijn, 
dan informeren wij u daarover als ons dat is toegestaan.  

Het feit dat wij – anders dan voor de redenen die hiervoor zijn weergegeven – geen 
persoonsgegevens doorgeven aan derden, laat onverlet dat wij ons bedienen van ‘verwerkers’; dat 



zijn professionele partijen die de persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden ten behoeve 
van Stichting De Lieve Sint verwerken. Dat kunnen bijvoorbeeld externe beheerders van de Website 
zijn. Wij blijven dan toch verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom 
hebben wij al onze verwerkers gebonden aan overeenkomsten die uw privacy waarborgen. 

Een van de afspraken die wij met onze verwerkers maken, is dat geen persoonsgegevens worden 
doorgeven aan landen die buiten de EU liggen. Zo hebben wij met de beheerders van de Website de 
afspraak dat de via de Website verkregen persoonsgegevens niet (bijvoorbeeld via ‘clouddiensten’) 
worden opgeslagen op servers die buiten de EU liggen en waar uw privacy rechten onvoldoende 
gewaarborgd zijn. 

Een belangrijke uitzondering hierop is de Facebook-groep. Hoewel wij samen met Facebook 
medeverantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die via de Facebook-groep worden verzameld, 
hebben wij er geen invloed op wat Facebook daarmee doet; wij verwijzen in dit verband naar de 
privacy policy van Facebook die je hier kan raadplegen: www.facebook.com/policy.php . 

Overigens: aan Facebook heeft u al toestemming gegeven om die persoonsgegeven door te geven 
aan landen buiten de EU! 

Juist omdat wij geen invloed hebben op de persoonsgegevens die via Facebook worden verzameld, 
en op wat Facebook er mee doet, willen we u wederom vragen geen persoonsgegevens in onze 
Facebook-groep te delen. Voor zover het in onze macht ligt, zullen we uw rechten uiteraard volledig 
respecteren. Hierna onder het kopje “Wat zijn mijn rechten?” treft u daar meer informatie over aan. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk verplicht is of nodig is voor het doel 
waarvoor wij ze verwerken. 

Hiervoor informeerden wij u erover dat ons belangrijkste doel is om Hulpsinten en Hulpgezinnen bij 
elkaar te brengen, zodat de kinderen een onvergetelijke pakjesavond hebben. Omdat elk Hulpgezin 
zich ieder jaar opnieuw voor de actie moet aanmelden en nieuwe wensen moet doorgeven, worden 
deze gegevens na afloop van de desbetreffende pakjesavond verwijderd; voor de afgelopen 
pakjesavond hebben we de persoonsgegevens immers niet meer nodig. Wel kan het zijn dat 
bepaalde persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor een van de andere hiervoor 
genoemde doeleinden. 

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Stichting de Lieve Sint tracht op allerlei manieren de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Zo verzamelen wij zo weinig als mogelijk persoonsgegevens en worden uw 
persoonsgegevens intern enkel gedeeld op een ‘need to know’ basis. Het bedrijfspand van Stichting 
de Lieve Sint en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als onze de IT-systemen en 
(digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de Website. Zo maakt de Website gebruik 
van goede firewalls en virusscanners.  

Verder monitoren wij continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten 
opzichte van de eventuele risico’s en passen de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.  

 



Wat zijn mijn rechten? 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke 
informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Met dit document beoogt Stichting de Lieve 
Sint u die informatie te geven. Ook heeft u het recht: 

- op inzage in uw gegevens; 

- op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’); 

- op rectificatie en aanvulling van uw gegevens; 

- op beperking van de verwerking; 

- om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken; 

- op dataportabiliteit; 

- om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u 
contact opnemen met ons via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na 
ontvangst van uw verzoek, berichten wij u. 

 

Heeft u klachten? 

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop wij uw privacy proberen te waarborgen, meld 
het ons. Wij proberen uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 


